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Hugo Rogmark
Generalist programmerare

Söker praktikplats för perioden 
Augusti 2021 - April 2022

Skickligheter &
Erfarenhetsområden:

C++ - 2 år

C# - 5 år 

Unity - 2 år

WPF - 2 år

Gamemaker - 3 år

Språk: 
Swedish - Modersmål

English - Flytande

French - Turistnivå

Styrkor:
Flexibilitet

Teamwork

E�ektiv Kommunikation

Problemlösande

Samarbeta med folk i alla

åldrar och bakgrunder

Om mig:
Jag är en grabb från Bjärred som håller på att avsluta min
spelutvecklarutbildning på The Game Assembly i Malmö. Jag anser att bra spel
är beroende på bra laganda bland utvecklarna så jag försöker alltid mitt
yttersta att höja stämningen och uppehålla bra morale så teamets glädje kan
vävas ned i projektet.

Utbildning:
The Game Assembly Malmö - Yrkeshögskola  2019-2022
8 spelprojekt totalt med olika teman och restriktioner. 2 i Unity och 6 i C++.
Utvecklat vår egna C++ 3D motor.
2 år av daglig C++ programmerande.
Kurser i verktygsutveckling i WPF.
LBS Lund - Gymnasie  2015-2018
Tekniklinjen med fokus på speldesign och utveckling.
Programmerade mestadels i C#, Windows Forms och Gamemaker.

Tidigare arbetserfarenhet:
Undersköterska i hemtjänsten Lund Västra  Summer 2020
Erbjudit assistans till folk med spridda bakgrunder och behov. Detta krävde att
jag nådde dem som person för att kunna se vad de behövde och hur jag bäst
hjälpte dem.
Det krävdes �exibilitet och snabbt tänkade för att kunna lösa problem då
schemat kunde ändras när som helst.
Ansvarig för medicinutdelning för mina brukare. Detta krävde noggrannhet
och fokus.
Vikarie i Lomma kommun  September 2018 - July 2019
Jag vikarierade för alla årskurser i grundskolan i roller så som lärare, lärare för
de med särskilda behov, vaktmästare och kökspersonal.
Blev inringd och �ck dagens schema med en timmes marginal. Detta krävde
�exibilitet och smidighet.
Jag insåg individens vikt och �ck nyfunnen respekt för alla roller som krävs för
att en skolmiljö ska kunna fungera smidigt.

Voluntärarbete:
Diverse förtroendepositioner i studentorkestern AMC Bleckhornen
December 2017 - Current
Jag har ansvarat för del av orkesterns ekonomi och hanterat transaktioner
mellan medlemmar och orkestern. Deklarerat i Microsoft Excel. 
Deltagit i orkesterns PR-utskott.
Varit ansvarig för att koordinera och planera för trombonsektionen.
Nuvarande medlem i "Sexmästeriet" som är evenemangplaneringsutskottet.
Ansvarsområden är att 3 gånger om året sätta samman och tillaga en 3
rättersmeny utifrån tema och budget.
  

Webbsida: 
hugorogmark.com 

hrogmark@gmail.com

+46732034519

Hugo Rogmark 
Stora Tomegatan 30A 

223 51 Lund 
Sweden
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